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O novo goberno pensa retomar a medida que penaliza a fiscalidade dos
vehículos de gasóleo, que xa estaba contemplada nos Orzamentos que Pedro
Sánchez non conseguiu aprobar na pasada lexislatura. En concreto consiste
en retirar a bonificación fiscal ao gasóleo, o que pode supoñer para as arcas do
Estado un aumento dos ingresos de 670
millóns de euros. Isto quere dicir que para
os cidadáns que utilicen este tipo de combustible suporá un burato nos seus petos pola mesma contía. Por exemplo, un
usuario dun vehículo diésel que percorra unha media duns 15.000 quilómetros
ao ano pagará uns 55 euros máis ao ano
en combustible. O número de galegos
afectados estímase en máis de 600.000.
Parece que sempre nos toca a nós.
Segundo os cálculos do Executivo a
suba total, que se producirá ao longo dos
vindeiros tres anos, será de dez céntimos
por litro, repercutido no imposto especial
sobre o gasóleo. Con esta fiscalidade os
impostos da gasolina e do gasóleo estarían equiparados no ano 2021. Non queremos pensar se cambia o Goberno, ou
incluso a este, se lle ocorre seguir penalizando os combustibles fósiles. Debemos
comezar a telo presente. Sobre todo, á
hora de pensar en cambiar o noso vehículo. Pois a demonización pode trasladarse
por simpatía tamén á gasolina.
A fiscalidade do automóbil tamén se
está vendo afectada por unha maior presión tributaria sobre as emisións de CO2.
Debido á normativa da CE entre un dez
e un vinte por cento dos vehículos que
ata agora estaban exentos do imposto
de matriculación agora están obrigados a pagalo. En parte debido á entrada en vigor do Procedemento Mundial
Harmonizado para Ensaios de Vehículos

SUBARU OUTBACK

LA VIDA
DEBERÍA SER EL VIAJE

MÁS SEGURO

Lixeiros, o famoso WLTP, en toda Europa
o pasado mes de setembro.
Todo isto fixo que os automóbiles que
ata o momento estaban exentos do pagamento do imposto de matriculación
por emitir menos de 120 gramos, agora
están saltando ao treito superior tributando ao 4,75 por cento. O que encarece
notablemente os vehículos. Os efectos
desta fiscalidade son claros. Na actualidade un automóbil novo, con motor de
gasolina ou gasóleo, paga de media 521
euros de imposto de matriculación, fronte aos 399 do 2018.
En Galicia o ceo da automoción aínda
é máis gris. O mercado galego do automóbil está sufrindo unha crise de vendas
que afecta a todo tipo de motorizacións.
As matriculacións de coches de gasolina
e gasóleo sofren un descenso de preto do
17 por cento no mes de abril con respecto
ao mesmo mes do ano anterior. Un ano
que empeza a ser moi complicado e que
veremos se se pode endereitar.
Por outra banda, a Asociación Española
de Fabricantes de Automóbiles e Camións
(Anfac) insiste na necesidade de eliminar o imposto de matriculación para
evitar unha maior contracción de vendas, que levan meses caendo. Que ilusos
son! Aínda non se decataron de que estea
quen estea no Goberno a demonización
dos combustibles fósiles xa é imparable.
Están socio-ecoloxicamente mal vistos,
cheiran mal e botan fume. De poñer en
marcha plans de axudas para renovar o
envellecido parque móbil deste país, que
é un perigo, e de apoiar e facilitar a posta
en funcionamento de puntos de recarga
eléctricos por toda a xeografía nacional,
non lles fales aos nosos gobernantes. Son
incapaces de entender o momento crucial que vivimos.

MÁXIMA SEGURIDAD DE SERIE
DESDE 29.900€*

Tracción total permanente (SAWD) + Sistema de seguridad
EyeSight + Cámaras de visión trasera, frontal y lateral +
Asistente de luz + X-Mode

Ahora con opción

**

¡CONOCE EL RESTO DE NUESTRAGAMA ECO
SUBARU GLP ,Y DISFRUTA DE SUS VENTAJAS!
GALCAR, S.A.

Avda. de Finisterre, 331. A CORUÑA // Tel. 981 270 405

*PVP recomendado en PyB para Outback 2.5i CVT Sport. IVA, Impuesto de matriculación, transporte y descuento comercial incluido, pintura metalizada excluida. Consumo Comb. Gama Outback (l/100km) 8,6 (WLTP).
Emisiones CO2 Comb. Gama Outback (g/km) 193 (WLTP) 166 (NEDC). Según lo dispuesto en el Reglamento de ejecución (UE) 2017/1151 y (UE) 2017/1153. El precio puede no corresponderse con el modelo visualizado.
Equipamiento y funciones de seguridad pueden variar según modelo y acabado.**Opción GLP: Gasolina + GLP 1.750€ (PVP). Sólo aplica a versiones gasolina.

902 100 022 / www.subaru.es
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Martín Lestido gañou a Clásica de Pascua
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | Texto e foto

O pasado 27 de abril disputouse en
Padrón outra edición da Clásica de
Pascua, unha proba marcada polas continuas subidas a Formarís, este ano pasábase catro veces por esta subida pero só
puntuaban as primeiras tres, para o premio da montaña. Aparte desta subida a
proba tamén contaba coas subidas o Alto
de Bexo, Alto do Palleiro e a subida o Alto
da Pereira, esta última estaba resultando
decisiva nos últimos anos para o desenlace da proba.
En 2019 a carreira comezou moi rápida e
con continuos ataques, pero ningún ciclista logrou crear unha fuga estable, o pelotón non deixaba que ninguén collera máis
que uns segundos de vantaxe.

Na metade da carreira formouse un
grupo de catorce ciclistas pero o pelotón estivo controlando esta fuga en todo
momento. Na terceira subida a Formarís

Nova gama “SR” Café Racer de Shad
Os moteiros xa teñen un novo referente en bolsas de
moto, coa nova liña de estética vintage de Shad. Están
confeccionadas en pel sintética de alta calidade e poliéster con alta resistencia UV.
A SR38 é a bolsa lateral
de 10 litros de capacidade
cun forro interior con grao
de impermeabilidade IPX5,
efectivo ante chuvias intensas. Tamén inclúe unha correa de ombreiro para o seu

transporte. A SR18 é a bolsa
de tanque de 8 litros de capacidade. Tamén se pode engadir o soporte para tablet
de xeito opcional. A SR28 é
a bolsa traseira da gama e á
súa vez unha bolsa de ximnasio con cerradura con combinación TSA. Con 27 litros de
capacidade, ten espazo para
gardar un casco integral, e
ademais ten varios petos internos para organizar as pertenzas do motorista.

eF02

o pelotón doulle caza aos fuxidos, pero
na baixada escaparon outros cinco ciclistas, Martín Lestido (Supermercados Froiz),
Raúl García de Mateos (Aluminios Cortizo),
Samuel Blanco (Vigo–Rías Baixas), Thomas
Armstrong (Kuota–Construcciones Paulino)
e Iván Treceño (Nesta CX Team).
Na subida o Alto da Pereira Iván Treceño
descolgouse dos fugados, e entre os catro
xogaronse o triunfo ao sprint no paseo do
Espolón (Padrón), onde o máis rápido foi
Martín Lestido.
A camisola da montaña gañouna Edwin
Yair Torres, as metas volantes foron para
Thomas Armstrong, os sprint especiais
para Raúl González e a vitoria por equipos
foi para o Kuota–Construcciones Paulino.

A Peugeot eF01
supuxo unha revolución no sector
das bicis ao propoñer unha
eléctrica pregable que permitía desprazarse ata a 20
km/h durante 30 km e cun
sistema de encartado que
tardaba menos de 10”. A
nova eF02 se prega máis
rápido, non chega aos 5”,
e a súa batería dura máis
de 60 quilómetros a pleno

rendemento. Esta é a 2ª
xeración dun modelo que
evoluciona todas as características da súa antecesora. En primeiro lugar, o
seu aspecto exterior, cun
sillín máis cómodo, rodas
máis grandes e unha nova
cor gris prata metalizada
máis actual. Doutra banda,
o peso, xa que non chega
aos 20 kg (a súa antecesora pesaba 25). O chasis de
aluminio e os acabados
en fibra de carbono
axudaron a esta redución de peso. Á
venda a partir de
1.499 €.

Honda CRF250 Rally
En liña coa CRF450R, o modelo CRF250R 2020 benefíciase de melloras na parte ciclo
e o motor, reforzando tanto as súas
prestacións como a súa manexabilidade. Os cambios no motor apórtanlle un aumento do 4% de potencia,
mentres que o par máximo tamén se
incrementa nun 8%. Tamén se mellora o par a medio réxime cunha culata
e un deseño do pistón actualizados,
ademais de tobeiras de admisión e escape optimizadas para sacar o máximo partido dos novos perfís de levas.
Completando as melloras do motor,

a CRF250R recibe novos mapas para
o sistema de inxección baseados na

experiencia adquirida na 450R, para
axustar a entrega de potencia dependendo da marcha seleccionada.
A redución de peso no bastidor e
no basculante, ademais da revisión
da amortiguación, mellora a axilidade da parte ciclo e, combinada cun
aumento na rixidez do basculante, dá
como resultado unha mellora na precisión na trazada. Tamén conta cunhas novas pastillas de freo traseiro,
desenvolvidas para mellorar a durabilidade e o rendemento, eliminando a necesidade de utilizar a tapa de
protección do disco traseiro.
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Lexus Breogán apoia o proxecto gañador “Bluz”
O proxecto triunfador “Bluz”, de
Ana Soler Baena (A Coruña), apoiado por Lexus Breogán, foi o máis
votado polos usuarios do Concurso UX Art
Car 2019. A proposta, que competirá na fase
internacional do Lexus Art Car, apostaba por
facer visible o invisible, outorgando presenza física ao que non vemos, o aire, a través
dunhas varillas coa punta fluorescente de
luz inactínica negra.

Este proxecto representará a España, en
compañía do segundo máis votado, na final europea en xuño en Chantilly (Francia).
Sete propostas de libre interpretación do
modelo Lexus UX 250h Híbrido, a cargo de
7 artistas procedentes de 7 cidades españolas, este foi o atractivo lenzo sobre o que
Lexus España debuxou Lexus Art Car. Unha
iniciativa para dar un paso máis na súa implicación co mundo da arte e o deseño.

Noyamóvil celebra os 100 anos de Citroën
Citroën é unha marca por e para as
persoas e está orgullosa de selo. Co
paso dos anos, chegouse a converter nun alicerce da cultura popular, acompañando ás familias nas súas vidas cotiás.
Para celebrar os seus 100 anos, Citroën
quixo contar esas historias mostrando os
seus vehículos máis representativos e render homenaxe aos seus seguidores. O concesionario oficial Citroën en Santiago de

Compostela, Noyamóvil, sumouse á celebración deste centenario da marca do chevrón expoñendo modelos clásicos da súa
colección privada. Polas súas instalacións
ao longo deste ano pasarán distintos modelos. O mes pasado expoñíase o famoso
2CV e actualmente podemos gozar dun impoñente Citroën SM con motor Maserati.
Unha auténtica xoia.
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Porsche reedita os manuais de propietario dos seus clásicos
Porsche é un dos fabricantes que goza
mimando aos propietarios dos seus vehículos
máis clásicos. De cando en

vez dedícalles xestos especiais
como foi o lanzamento dun
navegador exclusivo. Agora,
Porsche decidiu reeditar os
manuais de propietario dos

modelos máis antigos. Serán
un total de 700 manuais que
recollerán información dos
modelos que van dende o primeiro Porsche 356 ao 911 que

se vendeu ata o ano 2004. Os
manuais manterán a mesma
calidade e estarán dispoñibles
en varios idiomas.

Gama híbrida de Subaru

LC 500h “Matte Prototype”

Subaru
presentou no Automobile
Barcelona, a súa
completa gama ECO na que
destacan os dous primeiros
modelos híbridos da marca: O novo Forester e a nova
versión híbrida do Subaru XV.
As versións ECO BI-FUEL (gasolina GLP) de Impreza, XV,
Outback e Forester 2019 coroan unha completa gama
ecolóxica, tamén con distintivo ECO da DXT.

Lexus
desvelou
o LC 500h “Matte
Prototype”. Un novo
prototipo do cupé insignia da
marca. O prototipo loce unha
espectacular cor mate denominado “Space Orange”, que
se inspira nos tons de laranxa
que se poden observar ao mirar cara ao Sol en anoiteceres

O novo Forester e o Subaru
XV son os dous primeiros
modelos que incorporan a
tecnoloxía híbrida da marca nipona denominada eBoxer. un sistema propulsor
de nova xeración que combina un motor eléctrico con
dúas tecnoloxías diferenciais
da marca: o motor boxer e a
tracción integral permanente
Symmetrical AWD, colocados
lonxitudinalmente sobre a
plataforma global de Subaru.

smart EQ Ushuaïa Limited Edition 2019
Presentouse
no
Automobile
Barcelona o novo
smart EQ fortwo Ushuaïa
Limited Edition 2019, un vehículo nado do acordo entre
Ushuaïa Ibiza Beach Hotel e
Mercedes, coa colaboración
de Brabus. Xa se poden realizar pedidos deste exclusivo

modelo. A súa comercialización, limitada a 75 unidades,
realizarase entre os meses de
maio a xullo. Os clientes recibirán de agasallo o Paquete
Ushuaïa Experience para que
gocen dunha fin de semana
no Ushuaïa Ibiza Beach Hotel,
onde participarán dun evento
exclusivo para eles.

Trátase dunha serie limitada
a 75 smart EQ fortwo coupe,
dispoñible en dous acabados
exteriores: negro ou
gris mate dispoñibles por un prezo recomendado
de 25.988 € e
26.796 € respectivamente.

claros. Outras das características do exterior son o teito e
o alerón traseiro activo fabricados con fibra de carbono.
O uso da cor “Space Orange”
continúa no interior do habitáculo, onde se utilizou a modo
de contraste no panel de instrumentos, o volante e os laterais das portas.
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A nova Ford Transit aumenta
a carga útil en 80 quilos
Ford bota man da
sofisticada enxeñería
para crear a nova Ford
Transit. Por primeira vez en
Europa, Ford inclúe un capó
de aluminio nun vehículo comercial que lle permite aforrar
peso ademais dun mamparo
de material composto e rodas
formadas por rotación que foron deseñadas a través de
sistemas avanzados informáticos empregados na industria aeroespacial. Deste xeito,
permite o transporte de cargas máis grandes para unha

EZ-FLEX, a furgoneta eléctrica que
revolucionará o reparto urbano

maior eficiencia operativa. Por
exemplo, o novo modelo de
tracción traseira 350 GVM con
distancia entre eixos longo e
teito medio de Transit é 80 quilogramos máis lixeiros que o
modelo de saída comparable.
A nova Transit de dúas toneladas tamén ofrece unha maior
eficiencia de combustible cun
motor diésel Ecoblue 2.0 litros,
ademais a primeira tecnoloxía
mild hybrid de 48 voltios do
segmento. Sairá á venda a mediados de 2019.

O sector do transporte de mercadorías
é unha das últimas
apostas de Renault. A marca
centra os seus esforzos no desenvolvemento de vehículos
de reparto urbano dentro dun
contexto social e económico
no que aumenta cada vez
máis o e-commerce e as compras online. Por iso, a EZ-FLEX
é unha furgoneta de tamaño
reducido, propulsión eléctrica, cunha autonomía de 100

quilómetros, e está equivada
con tecnoloxías de conectividade. A maiores, a EZ-FLEX
ofrece un radio de xiro de 4,5
metros que facilita as manobras na cidade ademais dunha
carga traseira optimizada grazas a unha altura de carga ergonómica de 760 mm dende
o piso xunto mecanismos de
apertura que permiten acceder a toda a superficie de carga de forma sinxela.

PAL-V Liberty, o primeiro coche comercial voador
Coa pretensión de
ser o coche do futuro, alén do tráfico da
cidade, o PAL V Liberty é un
híbrido entre o coche e o autoxiro. Este proxecto leva en
desenvolvemento varios anos
e, segundo a compañía, seguiuse estritamente as regulacións aéreas actuais para así
sacar adiante un proxecto viable, realista e de entrega inminente. Incorpora tres rodas, é
bipraza e o seu interior mestura as características dun coche
e dunha cabina de aviación.

A tecnoloxía xiroplano garante a estabilidade ademais de
permitir un despegue nunha distancia bastante reducida, duns 90 a 200 metros. A

velocidade máxima polo aire
oscila entre os 50 e os 180 quilómetros/hora e é capaz de
conseguir unha altitude de
3.500 metros, con autonomía

Toyota C-HR “Limited Edition” Amarelo Wasabi
Trátase dunha edición limitada a 150
unidades que se
distingue pola súa carrozaría
bi-ton en exclusivo Amarelo
Wasabi e negro (teito) e por
contar cun extenso equipamento de serie. Partindo do
acabado máis completo da
gama Toyota C-HR, denominado Dynamic Plus, esta
edición especial conta ademais con tapizaría mixta de

coiro e Alcántara en cor negra, sistema de navegación
GO e paquete exclusivo de
produtos JBL. O equipamento de serie do novo C-HR
“Limited Edition” Amarelo
Wasabi inclúe, ademais dos
elementos distintivos deste
C-HR tan exclusivo, elementos como faros dianteiros
Full LED con axuste dinámico, ópticas traseiras e intermitentes LED, sistema de

audio premium JBL, cristais
traseiros e laterais traseiros
escurecidos, lamias de aliaxe
de 18 polgadas en cor negra, Sistema Avanzado de
Asistencia ao Aparcamento
(SIPA) e Toyota Safety Sense,
o conxunto de sistemas de
seguridade e axuda á condución de Toyota.Esta edición
especial xa está dispoñible
nos concesionarios oficiais
Toyota por 31.550 euros.

suficiente para percorrer uns
400 quilómetros.voltios do
segmento. Sairá á venda a mediados de 2019.
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Mellorar o rendemento a
golpe de smartphone
Hyundai desenvolverá unha tecnoloxía
para axudar o rendemento dos seus vehículos. O
proxecto baséase no emparellamento dun smartphone
cun vehículo eléctrico permitindo ás usuarias e usuarios personalizar as funcións
principais a través dunha
aplicación. Poderase axustar, por exemplo, a saída de
par máximo do motor, as

capacidades de acendido, a
capacidade de freado rexenerativo, o límite de velocidade máxima ou o uso de
enerxía. Os vehículos eléctricos están gañando protagonismo no mercado,
especialmente nas industrias
de alugueiro e de uso compartido de coches, polo que
esta tecnoloxía pode resultar
cada vez máis útil.

Kia Stinger GTS, 800 unidades da
versión máis deportiva deste modelo
Kia lanza o modelo
Stinger que suma o apelido GTS para mellorar
estética e técnicamente a berlina deportiva que sorprendera
no 2017. Este modelo mellorado
constará de 800 unidades e o inicio da súa produción está fixada
para esta mesma primavera. Ao
igual que ocorre co Stinger convencional, ofrecerase en dúas
versións: unha de tracción total e
outra, de tracción posterior.
A cor laranxa da carrozaría caracteriza a este modelo que

Os modelos Audi S5, agora con motor TDI
Por primeira vez,
o Audi S5 conta
cun motor V6 diésel
baixo o capó. O 3.0 TDI que
equipan aos SH Coupé TDI e
S5 Sportback TDI ten unha
potencia máxima de 255 KW
(347cv) e xera un par máximo
ao veo de manivelas de 700
Nm. Un compresor de encendido eléctrico proporciona
un poderoso empuxe, mentres que o sistema mild hybrid mellora o rendemento.
Esta combinación de potencia, par e eficiencia, converte

ao S5 nun vehículo único no
seu segmento.
O 3.0 TDI nos modelos S5
é a versión máis potente da
gama de motores V6 diésel
de Audi. O 6 cilindros diésel
permite ao S5 Coupé acelerar
de 0 a 100 km/h en 4,8” e en
4,9 no caso do S5 Sportback.
A velocidade máxima é de
250 km/h limitada electronicamente. Con estas características, o V6 diésel é o motor
ideal para proporcionar rapidez de resposta e unha grande autonomía.

incorpora unha serie de elementos fabricados en fibra de carbono como é o marco da grella, as
saídas de aire e as carcasas dos
retrovisores. O habitáculo tamén
recibe mellores como o teito forrado en pel ou as seccións de
Alcántara do volante e a consola central. A serie ofrecerase co
motor máis potente da gama
do Stinger, o bloque 3.3 V6 biturbo de 370cv e 510 Nm de par
máximo asociado a unha caixa
de cambios automática de oito
velocidades.

BMW M desenvolve un novo sistema
de visualización e control
A personalización
forma parte da aposta de BMW que está
relevando un novo sistema
de visualización e control
na configuración da potencia, chasis e axudas ao condutor nos seus modelos más
deportivos. Pulsando o botón de configuración podes adaptar a condución

do coche, ademais do servizo do modo M que permite
mudanzas na visualización
e as asistencias. Este extra
de individualización aínda
máis intuitivo incluirase por
primeira vez no MB Coupé
e o novo M8 Competition
Coupé, no novo M8 Cabrio e
o novo Competition Cabrio.

Talleres

Sprint
VISITE
NUESTRO
TALLER

¿Necesita un coche?
Llámenos, somos especialistas.
Cualquier marca, cualquier modelo.
981 148 291 / 629 714 535
Avenida de San Marcos, nº 70, 1B - 15820 - Santiago de Compostela
www.eg4motor.es

Tu taller de servicio rápido
y mecánica en Compostela
981 549 531

Rúa de San Cristovo, 47 (O Eixo) Santiago de Compostela
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A exclusividade de Maserati
no Levante Trofeo
Cun motor V8 de
580cv, o Levante
Trofeo é o SUV máis
exclusivo de Maserati. Dispón
dun dos motores máis potentes xamais dispoñible na Casa
do Tridente, un V8 Twin Turbo
de 3,8 litros capaz de chegar a
altos picos de potencia grazas
aos novos turbocompresores,
unha culata redeseñada con árbores de levas e válvulas específicas, novos pistóns e novas
bielas. En aceleración, pasa de 0
a 100 km/h en 4,1”mentres que
a súa velocidade máxima está
próxima aos 300 km/h.

No deseño, destacan os interiores con detalles en fibra
de carbono opaco e os asentos deportivos en pel natural
Pieno Fiore de cor negra con
costuras en contraste co logo
'Trofeo' cosido no repousacabezas. A elegancia e a exclusividade marca este modelo que
engade novos elementos deportivos como o splitter inferior,
as tomas de aire dianteiras, os
faldóns laterais e o escape traseiro. As primeiras unidades
entregaranse en outono cun
prezo de partida de 209.400
euros.

A versión 4x4 do Opel Combo
chegará en outono
A variante con tracción total do Combo
estará á venda no mercado nacional en outono. Esta
versión, ao igual que o resto
da gama Combo Carga, monta un propulsor 1.5 litros diésel de 130cv de potencia con
transmisión manual de seis velocidades. Segundo anunciou
a marca, poderase escoller entre os modos de condución Eco

e Auto 4WD a través dun interruptor xiratorio no panel de
instrumentos. No modo Eco, o
sistema 4x4 desactívase e o vehículo funciona só coa tracción
dianteira. Ademais, nas condicións de terreo máis esixentes,
o modo R Bloqueo bloquea o
eixo traseiro. O modelo conta
cunha capacidade de carga útil
de 880 kg.

Lexus UX 250h “Engawa”

O primeiro eléctrico global
de Volkswagen: o ID.3
Verá a luz por primeira vez no Salón de
Frankfurt 2019, a mediados de setembro, aínda que
non chegará aos mercados ata
abril de 2020. Non falamos dun
coche calquera senón do modelo que se vai converter no
primeiro eléctrico global de VW
e que xa se pode encargar a través da páxina web da marca.
A primeira edición en comercializarse será o ID. 3 1ST, unha
edición limitada a 30.000 vehículos para Europa que estará

equipado con tres opcións de
baterías de serie que poderán
alcanzar autonomías de entre
330 e 550 km no ciclo WLTP.
A edición especial deste 1ST
chegará aos 420 quilómetros
de autonomía. O prezo deste
ID.3 coa batería máis pequena
situaríase por baixo dos 30.000
euros. Volkswagen ofrece aos
seus primeiros clientes a posibilidade de recargar a electricidade do seu ID.3 1ST sen custe
algún durante o primeiro ano.

O deseño F Sport
coa grella característica da marca e o parachoques dianteiro, aporta ao
UX Engawa un toque de distinción. O aspecto deportivo
aumenta grazas aos protectores frontais e traseiros, así
como aos seus faldóns laterais.
A liña traseira F Sport refórzase
coa moldura central e o marco dos reflectores traseiros en
negro acibeche.
Os faros Multi-LED contan
con unidades de proxectores

Travesia de Cacheiras Nº 25 - 1ºA -15886 Teo (A Coruña)

triplas LED compactos e luces de circulación diúrna en
forma de «L» características
de Lexus. A elegante cor exterior específica (Branca Nova)
é unha cor branca que contrasta co acabado negro brillante das lamias, así como da
grella F Sport. O “Engawa” está
equipado co sistema híbrido
Lexus Hybrid Drive de cuarta xeración. Ten unha potencia de 184cv. Está á venda por
49.500 €.
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O chaleco é un elemento importante para captar a atención do condutor

O perigo das distraccións ao volante
O móbil é un dos grandes riscos da condución

Máis dun terzo das mortes producidas en accidentes en 2018 foron causadas por despistes dos condutores

Reducir as vítimas dos accidentes de tráfico é un dos grandes retos da sociedade actual.
Son moitos os actores que están intentando lograr cada ano
que a seguridade viaria sexa
maior. Este é un obxectivo común, entre todos debemos
contribuír a conseguilo.
Grazas a mellora das estradas
e á modernización do parque
móbil que as percorre, pero, sobre todo a un enorme salto cualitativo na concienciación dos
condutores, nos últimos anos as
cifras da sinistralidade viaria reduciuse ata límites impensables
na década dos 80.
Á vez que a sociedade evoluciona, tamén o fan os seus
inimigos. Segundo os datos da
Dirección Xeral de Tráfico, na

Conducindo
o uso do móbil é
legal co “mans
libres”, pero non é
recomendable
actualidade as distraccións ao
volante causan máis accidentes que a tradicional lacra do
exceso de velocidade. As novas tecnoloxías teñen bastante que ver nestas distraccións
(móbil, navegador…). En 2018

rexistráronse en España 1.180
falecidos en accidentes de tráfico. Máis dunha terceira parte
desas mortes producíronse en
accidentes causados por despistes dos condutores.
Galicia non é allea a esa
nova tendencia. Por ese motivo, a Xunta fixo da loita contra
as distraccións ao volante un
dos seus eixes da sensibilización cidadá no marco do Plan
de Seguridade Viaria de Galicia
2016-2020, que se atopa en plena execución. Os especialistas
diferencian entre tres categorías de distraccións ao volante: as visuais, que se producen
cando o condutor desvía a vista
da estrada para centrala noutro
obxecto; as manuais, provocadas por unha alteración da posición correcta das mans sobre
o volante; e as cognitivas, relacionadas co desvío da atención
cara a outro foco distinto ao da
condución.

Decretos autonómicos
No caso concreto destes vehículos, hai algúns decretos autonómicos referentes á venda
de vehículos usados que os definen como aquel que conta
cunha "primeira matriculación".
Unicamente tres comunidades autónomas recollen este
decreto: Andalucía, Murcia e

Madrid. Tomando este criterio
como referencia, os vehículos
Km 0 serían bens de segunda
man posto que os concesionarios matricúlanos ao seu nome
e despois véndenos. Aínda que
estes teñan moi poucos quilómetros e practicamente non
saian do concesionario (salvo
para algunha demostración
con clientes interesados na súa
compra), contan cunha primeira matriculación.

Hiperconectados
O novo perfil de individuos
hiperconectados, que reclamama cada vez máis inmediatez nas nosas comunicacións é
determinante nesta nova cara
das estatísticas. Unha maioría
de coches novos incorporan
xa dispositivos “mans libres”
para manter conversacións telefónicas. É legal, pero facelo
segue sen ser recomendable.
Os expertos advirten de que
máis de tres minutos falando
co mans libres provocan que
o condutor deixe de percibir o
40 por cento dos sinais de tráfico, reduza a súa velocidade de
cruceiro e diminúa a súa velocidade de reacción ante un
imprevisto. Así e todo, o problema máis grave é o uso das
aplicacións de mensaxería instantánea mentres conducimos.

Algo que non deberiamos facer nunca manexando un vehículo. En todo os casos, os
efectos das distraccións poden ser fatais. Os perigos son
múltiples e non todos están tipificados como infraccións na
lei. Discutir co copiloto, mirar
aos nenos sentados nos asentos traseiros, buscar obxectos
no bolso, manipular o navegador ou o aparello de música, fumar, comer e beber son
actividades de risco se se fan
mentres se conduce.
As consecuencias son, ás veces, fatais. Incluso mortais. debemos ter presente que cando
circulamos a 100 km/h os tempos de reacción para evitar
desgrazas redúcense drasticamente. A esa velocidade percorremos case 30 metros nun
segundo. Por iso, cada instante en que nosa vista, as nosas

Os chalecos
son clave para
previr atropelos. Os
peóns e os ciclistas
fanse máis visibles
mans ou a nosa atención están
centradas en algo distinto, aumenta en proporción aritmética o risco de accidente. Por
exemplo, o tempo que se necesita de media para enviar unha
mensaxe de texto é de 20 polgadas. Nese período o vehículo desprázase case 600 metros.
Isto supón que, se circulamos a
100 km/h, a distancia equivale
a cinco campos de fútbol. Sen
mirar á estrada!
Deberemos ter en conta
que ante calquera situación
anómala ou estresante durante a condución, o mellor será
buscar un lugar apropiado e
seguro para estacionar o vehículo sen perigo e só entón intentar solucionar o problema.
Hai que ter sempre ben presente que a fatiga ou o soño
provocan no condutor unha
crecente perda de atención,
algo que desgraciadamente é
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Accidentes mortais en 2018

A Xunta e a DXT fixeron unha campaña de distribución de chalecos para concienciar os cidadás sobre o seu uso

un denominador común en infinidade de accidentes.

Distracción e exceso de
velocidade
Determinar con exactitude as causas dun accidente
de tráfico é unha tarefa difícil, na medida en que os factores que derivan nun sinistro
xorden da interacción entre o
condutor, a estrada e o vehículo, que se produce, ademais,

nunhas circunstancias moi
concretas.
Así e todo, é posible afirmar
que os factores de risco máis
importantes están relacionados co factor humano cunha
influencia considerablemente
menor dos relativos ao deseño e estado de conservación
da estrada ou ao vehículo. É
moi frecuente que conflúan
varios factores nos accidentes. Segundo os datos proporcionados pola Dirección

Xeral de Tráfico, os que máis
se repetiron no ano 2018 nas
estradas de Galicia foron as
distraccións e o exceso de
velocidade.

Nunca sen chaleco
Outra das preocupacións
recentes das autoridades en
relación coa seguridade viaria ten a súa orixe no número de atropelos de persoas
que abandonan o seu coche

FACTORES CONCURRENTES

%

EXCESO DE VELOCIDADE

16,2%

CONDUCIÓN DISTRAÍDA

35,2%

NON RESPECTAR A PRIORIDADE DE PASO

5,2%

XIRO INCORRECTO

2,6%

ADIANTAMENTO INDEBIDO

0,7%

NON RESPECTAR O INTERVALO

3,2%

IRRUPCIÓN DE PEÓN

6,5%

ENFERMIDADE

0,7%

INEXPERIENCIA DO CONDUTOR

0,7%

CONDUCIÓN NEGLIXENTE

1,3%

ESTADO DO VEHÍCULO

2,6%

ESTADO DA VÍA

0,6%

OBSTÁCULO NA VÍA

0,6%

OUTRO FACTOR

15,6%

OUTRA INFRACCIÓN

11%

avariado ou accidentado sen
portar o chaleco reflectante.
A Xunta de Galicia traballa, en colaboración coa DXT,
na distribución destas pezas
de alta visibilidade e na concienciación cidadá sobre o
seu uso. É imprescindible garantir que ningunha persoa
camiñe por unha zona habilitada para o uso de vehículos sen levar posto o chaleco
reflectante, especialmente en
horario nocturno. Será unha
boa forma de ser vistos e de
evitar un accidente. A seguridade viaria é un obxectivo
de todos.

14

Sprint Motor >> Galicia
Unha empresa galega que é un referente no sector da limpeza de coches

Dobre inauguración de STARK
■ REDACCIÓN| Texto e Fotos

A empresa galega STARK presentou o pasado mes un novo
box na Estrada, dando un paso
máis na súa carreira. Esta apertura serviu tamén para a presentación da súa nova gama
de produtos de limpeza STARK
VILL.
Este é un box moi especial
con tres pistas de lavado, dúas
interiores (con función de soprado e aspirado) e un exterior
con brazo articulado, completamente fabricado en aceiro inoxidable. Conta, ademais,
con sete programas de lavado
nas súas pistas interiores e cinco na exterior. Un deseño único
e os seus programas de lavado
completamente novidosos póñeno na vangarda do sector.
Equipado cos seus novos produtos STARK VILL.
No acto estiveron presentes moitas caras coñecidas, o
alcalde da Estrada, José López
Campos, o humorista e presentador Roberto Vilar, caras
coñecidas do mundo do deporte, como o piloto de rali Dani
Berdomás, ademais de gozar da
compaña de moitos amigos e
profesionais. O broche final da
celebración puxérono os máis
de 900 lavados gratuítos que

se realizaron durante a xornada do sábado por cortesía de
STARK BOX.
Por outra banda, a nova
gama STARK VILL presentou
máis de doce produtos de limpeza: limpa-lamias, limpa-cristais, limpa-tapizarías, champú
de carrozarías, pasta lavamans,
desengraxante concentrado e
cera hidrofugante, entre outros. Todos de fabricación pro-

En Galicia
STARK xa montou
máis de 28 box de
lavado
pia, elaborados nas instalacións
que a empresa ten en Silleda.
Estes produtos contan cun expositor de atractivo deseño,
constituído por catro baldas, lixeiro e fácil de transportar. Un
deseño que marca as pautas
do interese da marca por ter a
imaxe máis actual.
Cada día é mais habitual atoparnos diversos centros de lavados en moitas gasolineiras
da zona. Subliñar que só en
Galicia, STARK xa montou máis

Os produtos de limpeza da nova gama STARK VILL teñen un expositores exclusivos

de 28 lavados. Unha empresa
galega con instalacións realizadas en toda España e Portugal.
Actualmente a firma non deixa
de innovar e traballar día a día:

Á presentación do novo box de lavado na Estrada acudiron moitas caras coñecidas do motor e da comunicación

esforzo e desenvolvemento
son as dúas claves para o éxito. Seguro que proximamente
sorprenderannos con algo totalmente distinto.

Axenda

Sprint

ESPAZO
RESERVADO PARA
A SÚA
PUBLICIDADE

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela
✆ 981 593 636

¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

Bocadillos
Sandwich
Hamburguesas
y Pollos Asados
Rosalía de Castro, 23 | Esquina Montero Ríos | ✆ 981 590 538
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Kia Ceed Tourer
Un gran familiar
■ XURXO SOBRINO | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Fotografía

Agora que parece que os
SUV monopolizan todo o espectro automobilístico, aparecen coches interesantes
como este Kia Ceed Tourer. Así
nos pareceu a nós que nada
máis recollelo, no concesionario oficial Kia en Santiago
de Compostela (Compostela
Concesionario) e ver o seu
potencial, tanto como viaxeiro como por capacidade (ten
un maleteiro de 625 litros de
capacidade) comezamos a
deseñar unha viaxe. E así o fixemos, collemos equipaxes,
sen límite, e iniciamos ruta a
Zamora. Pero antes de arrincar vexamos con que familiar
nos atopamos.
Esta variante familiar da
gama Ceed saca a relucir
un deseño moi agradable,
unha habitabilidade xenerosa, mecánicas eficientes
e, sobre todo, un maleteiro
con gran capacidade que o
sitúan como o compacto familiar con maior capacidade
de carga. É un modelo que se

lanzou ao mercado en 2007
e que ata a data foi aumentando progresivamente o número de vendas anualmente.
Esta é a terceira xeración. O
novo Ceed Tourer é un modelo deseñado, desenvolvido, probado, e fabricado en
Europa, coa mirada posta claramente no público do vello
continente.
Os compradores do Ceed
Tourer poderán elixir entre
catro acabados e entre nove
cores diferentes para a carrozaría. Tanto as versións
Concept e Drive como Tech
e GT Line montan de serie
lamias diferentes: o primeiro calza unhas de aceiro de
15 polgadas, o segundo unhas de aliaxe de 16 e os Tech
e GT Line locen unhas de
17 polgadas con deseños
diferenciados.

Exterior
O Kia Ceed Tourer ten un
deseño que toma algúns
trazos da berlina deportiva Stinger, con trazos rectos e ángulos marcados.

>> Sprint Motor
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A traseira lémbranos a de algún modelo premium alemán

Evidentemente o frontal
é o que máis se parece ao
resto de variantes do Ceed,
cunha grella tiger-nose que
gaña presenza e un parachoques con detalles en negro
brillante. A estética combínase con lamias de 15 a 17
polgadas.
A traseira do Ceed Tourer
GT Line fainos recordar á
dalgunha marca alemá premium. Unha marcada liña de
cintura moi horizontal alonga visualmente o capó e dálle un aspecto máis robusto.
Dende o frontal ata o alicerce
B o familiar é practicamente
idéntico ao Ceed 5 Portas e
a partir deste punto o saínte
traseiro é máis grande e crece 23 centímetros fronte ao
hatchback.
O novo Kia Ceed Tourer
2019 chega aos 4.600 milímetros de lonxitude o que
supón un incremento de
95 mm respecto ao modelo anterior. Tamén é 20 mm
máis ancho (1.800 mm) e 20
mm máis baixo (1.465 mm).

A zaga mostra unhas ópticas LED propias, un discreto
spoiler superior e trazos horizontais que subliñan a anchura do vehículo. Na parte
inferior, o parachoques contén unhas molduras que simulan as saídas de escape,
aínda que a saída real está
por baixo. Algo que lle dá un
toque de “poderío estético”.

Interior
O habitáculo deste familiar
loce un deseño sobrio pero
elegante e de calidade, con
materiais agradables tanto á

Pódese elixir
entre 4 acabados e
9 cores diferentes
para a carrozaría
vista como ao tacto e un aspecto xeral que non defrauda en absoluto. A pantalla
multimedia pode ser de 5,

O maleteiro ofrécenos levar os vultos ben estibados e suxeitos

7, ou 8 polgadas e asociada
ao navegador e á cámara de
marcha atrás (de serie a de
8” nos acabados Tech e GT
Line). A nivel de tapizarías
ofrécense opcións de tea,
de tea e coiro sintético ou
de pel, tamén en función do
nivel de acabado elixido. A
compatibilidade con Apple
Car Play e Android Auto, así
como as conexións para USB
e auxiliar, son de serie, con
independencia do sistema
multimedia que se equipe.
A dotación de fábrica inclúe xa sistemas de asistencia como o asistente de
luces de estrada, o detector de fatiga, a asistencia de
cambio de carril ou o aviso
de colisión frontal con asistente de freada de urxencia.
Opcionalmente poderanse
engadir o asistente de mantemento de carril, o control
de cruceiro adaptativo con
Stop&Go, a alerta de tráfico cruzado, o asistente de
aparcamento e o recoñecemento de peóns, entre outras cousas.
Na parte inferior do salpicadeiro atoparemos os
controis para o audio, a ventilación e a calefacción. A
consola central toma un lixeiro ángulo cara ao asento
do piloto para facilitar o seu
manexo durante a marcha.
Cabe destacar que todo
o interior está acabado con
materiais suaves ao tacto e
esponxamento. Se nos fixamos no salpicadeiro, a parte superior está rematada de
material acolchado ao que
se lle deu un acabado similar ao coiro grazas ás costuras inseridas nel. Así e todo,

este e outros detalles resaltan a calidade do interior.
Nas zonas inferiores os plásticos empregados non teñen
a mesma calidade ao igual
cós que rodean o sistema de
climatización; estes detalles
non alteran un conxunto
ben estudado.

Capacidade de carga
O bordo de carga é máis
baixo que o do seu irmán o
hatchback e o oco está moi
ben resolto con múltiples
opcións de modularidade.
Algo moi de agradecer can-

Está ben
insonorizado e
a suspensión é
especialmente
cómoda
do se transportan moitos
vultos.
Conta cun dobre fondo,
uns raís lonxitudinais de suxección e uns tiradores laterais para abater o respaldo
do asento traseiro nunha
proporción 60/40 e así alcanzar os 1.694 litros de
capacidade.
Por outra banda, opcionalmente pódese equipar un
portón con apertura eléctrica e función mans libres.
Algo moi recomendable se
temos vocación de transportista, aínda que só fagamos
portes “familiares”.

Conclusións
Sen dúbida o Ceed Tourer
2019 mellorou respecto do

>> Sprint Motor

seu antecesor. Se hai algo
que nos gustou, e moito,
deste modelo con esta motorización foron os consumos e a súa comodidade
para viaxar. A súa capacidade de carga é para eloxiala. Sobre todo vendo todas
as posibilidades que nos

A
RRIN
CAMOS !
Imos dentro e comezamos
unha nova aventura dinámica.
Cando sentamos nos novos asentos e adaptamos a nosa posición
xunto á do volante dámonos conta de que o Ceed Tourer é máis ergonómico ca nunca. Todo queda ao
alcance das nosas mans e está recuberto con materiais de boa calidade.
Pousamos as mans comodamente
nun novo volante con axuste en altura e profundidade. Con oito botóns e catro elementos xiratorios,
o volante dános a oportunidade de
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ofrece o maleteiro para poder levar os vultos ben estibados e suxeitos.
Subliñar no apartado
dinámico que,en canto á
seguridade,Kia volveu dar
un gran paso e agora, ademais dos sete airbag de serie, equipa o modelo con

sistemas activos de seguridade que diminúen o risco
dunha colisión.
Como colofón deixamos
o consumo. Na nosa proba de consumos con dous
ocupantes e dúas bolsas de
equipaxe este non chegou
de media aos seis litros de

gasóleo aos cen quilómetros. Realmente para botarlle unha pensada á hora de
mercar un coche destas características. Bo consumo e
moita capacidade. Un gran
familiar.

acceder á maioría dos sistemas,
sobre todo se sumamos o control
por voz que, malia non ser dos
máis sofisticados, funciona satisfactoriamente. O salpicadeiro
conta cun deseño moi horizontal
que crea unha sensación de maior
espazo interior. O cadro conta con
dous diais nos extremos e unha
pantalla a cor (dependendo dos
acabados) que nos dá toda a información necesaria para a condución. Subliñar que o asento
dianteiro do copiloto tamén ten
regulación en altura, un detalle que se agradece e que moitas
marcas non o teñen en conta.
Arrincamos e o primeiro que
nos gusta é a súa boa insonorización. Temos que ter en conta que
a unidade da nosa proba monta un
propulsor diésel de 136 cabalos. O
habitáculo non só é máis refinado
e silencioso, co do seu antecesor
senón que tamén está moito máis
illado dos ruídos de rodadura.

Comezamos a rodar pola autoestrada e o Tourer amósase como
un gran devorador de quilómetros.
Os nosos corpos, catro adultos, non
se resenten. Os 136cv renden ben,
incluso coa equipaxe de todo o equipo de “probadores”. Cunha velocidade de cruceiro de 120 km/h, como
marca a legalidade vixente, o noso
Kia dá o mellor de si sen notarse fatiga ningunha. O cambio de marchas manual da nosa unidade ten
seis velocidadese funciona con soltura e precisión. Nada que obxectar.
Entrando na estrada secundaria Mombuey-Zamora (Serra da
Culebra), e o coche segue cumprindo correctamente, aínda que xa temos que poñer todos os sentidos
na condución se o queremos levar
con soltura. Comezamos a traballar co cambio e este amosa todas
as súas calidades. O motor segue a
ser suficiente.
En marcha sorprende a suavidade xeral do coche, a facilidade coa

que se move en estrada e o agradable que é conducilo en calquera
situación. Está ben insonorizado e
a suspensión é especialmente cómoda, xa que filtra moi ben as irregularidades do asfalto, ofrecendo
bastante suavidade ata en estradas
malas. O novo sistema de suspensión axuda a filtrar as irregularidades do asfalto sen facernos perder a
sensibilidade e permitindo un paso
por curva cun movemento moi controlado. Nas estradas reviradas o
modelo transmite confianza e moita rotundidade.
A dirección é precisa e transmite bastante información ao condutor, algo que sempre é de agradecer.
Cun tacto que é sinceramente moi
agradable.
O tacto dos freos foi revisado
e agora amosan unha maior sensibilidade pero tamén moita máis
graduación á hora de aplicar a forza de freada.
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Ford Mustang 2018
Máis de 400cv de adrenalina

■ XURXO SOBRINO | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Fotografía

Esta toma de contacto do
Ford Mustang 2018, xentileza
de Gonzacar, está realizada
coa motorización máis gorda dispoñible neste modelo,
un V8 5.0 litros de 418 cabalos asociada a un cambio automático de seis velocidades.
Existe outra motorización
máis light de 290 cabalos.
Pero nós cremos que a que

realmente lle corresponde
a un pura sangue como o
Mustang é a de cinco litros.
O seu deseño xa nos di claramente que non é un coche
máis. Hai dinamismo ata na
última das súas liñas. Todo el
provoca unha sensación de
potencia. O seu corazón de
máis de 400 cabalos xa nos indica que é unha máquina para
pilotos experimentados, absterse os condutores estándar.

O capó vai máis baixo, que
na anterior xeración, e leva
unhas entradas de aire integradas. Na parte de atrás
chaman a atención os catro
escapes e os rechamantes, e
característicos, pilotos traseiros que contan neste modelo
con tecnoloxía LED de serie.
Un personalísimo deseño que
fai recoñecible ao Mustang
nada máis botar un vistazo a
súa traseira.
No seu interior encontraremos uns bos materiais coa
coñecida terminación Ford,
nada que reprochar. Sobre
todo, tendo en conta o seu
prezo, que parte na versión de
290 cabalos dende os 41.250
euros.

Dinámica
Tratándose dunha toma de
contacto o que máis desexamos, nada máis velo, foi arrincalo e comezar a gozar da súa
condución. Unha vez instalados nos seus cómodos asentos deportivos, que suxeitan

moi ben o corpo, actuamos
sobre os reguladores eléctricos para lograr a posición correcta, algo que conseguimos
facilmente.
Arrincamos premendo o
botón de Start e o son xa nos
namora, envólvenos e nos engaiola dende o primeiro momento. Ata podemos dicir que
emociona. Deixamos que o
motor colla temperatura con
calma, e mentres tanto intentamos arrefriar o noso corazón
e, por suposto, a nosa cabeza.
Isto último é algo imprescindible para poder conducir dentro dos límites legais. De non
ser así, mellor que nos colla
nun circuíto.
Antes de comezar a acelerar quitamos, evidentemente,
o freo de man, e neste apartado encontramos un punto
negativo. En vez de ser de accionamento eléctrico, como
corresponde a un deportivo actual deste nivel, temos
unha panca manual. En fin!
Non todo vai estar ao noso
gusto.
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Aceleramos e rapidamente o Mustang nos “avisa” da
súa bestial potencia. Así e
todo, podemos estar tranquilos, a nova estrutura das suspensións nos garante un bo
agarre, sen renuciar a un estupendo confort para o piloto e
o acompañante. Por certo, os
asentos traseiros son testimoniais, ou para cativos.
Baixo o pé dereito temos
ao noso dispor máis de 400
cabalos que son entregados
a 6.500 rpm, mentres que o
seu par máximo de 530 Nm,

faino a 4.250 rpm. O bo é que
dende ben abaixo, dende as
1.000 revolucións por minuto
ten forza suficiente, entregada de forma moi lineal. O que
se di unha gozada de motor.
Comezan as curvas e con
elas a proba de lume para
este exclusivo modelo americano. O novo esquema de
suspensións promete unha
pisada máis rotunda. Agora
están dispoñibles dous novos modos de condución
máis que afectan directamente ao control de estabilidade,

a resposta do acelerador, o
cambio automático, a dirección e o escape. Ademais
dos modos Normal, Sport,
Circuíto e Neve/Mollado, engadíronse o modo Circuíto de
Aceleración e o MyMode, que
permite elixir a configuración
máis axeitada.
Volvendo as curvas estas
as tomamos axilmente sen
que o coche nos mostre a
súa peor facíana, que pode
chegar se o exprimimos moito. A súa tracción traseira, e
sobre todo en mollado, é só
para expertos. Xa o avisamos
antes.
Así e todo, encontrámonos
a gusto gozando dun deportivo que nos deu unhas sensacións moi nobres dentro
das aceleracións e velocidades ao que o sometemos.
Para subir outro “level” teriamos que facelo nun circuíto.
De por si o Ford Mustang
2018 ten suficiente poder
de sedución para gozar coa
súa condución e facer algún
“pinito” nun circuíto. Algo

que sería moi recomendable a calquera futuro cliente.
Temos que ter claro que falamos dun Mustang, un deportivo moi especial para
condutores moi concretos.
Ah! Falar de consumos deste pura sangue sería de moi
mala educación. Iso si, o depósito de combustible con 61
litros de capacidade hipoteca
un pouco a súa autonomía.

Conclusións
Gústanos a súa imaxe,
unha icona de Ford. O motor
V8 namora tanto polo seu ruído (música) como polas súas
prestacións. A dinámica e a
súa comodidade completan
o abano de virtudes. Móvese
en curva de xeito bastante
rápido e sen movementos
estraños. O único “pero” que
lle poderiamos poñer sería
o da visibilidade, pero aínda
así quedamos moi satisfeitos
del. Sen dúbida, volveriamos
a facer unha longa ruta con
este pura sangue.

EQUIPAMENTO DE SERIE
Interior

Exterior

Seguridade

•

•

•

•
•
•
•

Nove
altofalantes
con
amplificador medio
Axuste eléctrico do condutor en
seis direccións e axuste lumbar
Antena de radio en negro
brillante
Apertura e arrinque sen chave
(Ford KeyFree)
Asentos dianteiros con tapizaría
de coiro

•
•
•
•
•
•

Emblemas 5.0 nos laterais e na
tapa do depósito GT
Escape dobre cromado
Faros dianteiros de xenon HID
Faros traseiros LED
Kit dianteiro de carrozaría GT
Lamias de aliaxe exclusivas en
negro
Molduras laterais na cor da
carrozaría

•
•
•
•
•

Airbag de xeonllos para o
condutor (inc. guanteira activa)
Airbag frontal condutor e
acompañante
Airbags laterais
Amortecedores deportivos
Ancoraxes inferiores e correas
de suxeción para nenos
Ancoraxes ISOFIX traseiros
individuais
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Dúas rodas sobre o asfalto, unha historia
de reivindicacións ignoradas
Materias básicas: seguridade, prevención e sensibilización

Nos últimos cincuenta
anos, faleceron 80 motoristas nas estradas galegas. O
risco de perder a vida nun
accidente de tráfico é case
20 veces máis se vas nunha
moto. As esixencias e as reivindicacións deste colectivo,
dos máis vulnerables á hora
de circular nas estradas, son
ben coñecidas: gardarraís seguros e unha mellora do estado das estradas. Aínda así,
a día de hoxe, continúan sendo ignoradas.

por cento da sinistralidade que non debería pasar
desapercibido.
Ademais, á hora de analizar os datos, cómpre ter en
conta que Tráfico non inclúe as mortes acontecidas
en núcleos urbanos, xa que
esas estradas son competencia dos respectivos concellos. A DXT só recolle os
datos dos accidentes interurbanos que pertencen á rede
de estradas do Estado. Iso si,
a finais de ano poderase saber o total das cifras xa que,
anualmente, Tráfico agrupa
o conxunto de datos.

Aumenta un 21% a mortalidade de motoristas

Por que aumenta o número de mortes?

O risco de
perder a vida nun
accidente de tráfico
é case 20 veces
máis se vas nunha
moto

Segundo os datos que
manexa a Dirección Xeral
de Tráfico, faleceron 63 motoristas nos primeiros catro
meses do ano. No mesmo
período de 2018 morreron
52 persoas. Aínda que ambas cifras son elevadas, evidénciase un aumento do 21

Resulta innegable que tanto motoristas como ciclistas conforman o colectivo
máis vulnerable nas estradas. Este feito outorga aínda
máis relevancia ao aumento
do número de falecementos dentro deste colectivo e
ábrense as hipóteses sobre

pode implicar ir ao chan directamente. Para María José
Alonso, vicepresidenta da
Plataforma Moteira para a
Seguridade Viaria, hai unha
responsabilidade clara: “as
administracións non investigan as causas de moitos
accidentes”.

■ ANA COSTOIA | Texto
■ ARQUIVO SPRINT MOTOR | Fotografía

que está ocorrendo para que
sexa así. Aínda que semella
un feito complexo de analizar, existen algúns indicios
que colocan as causas en
varias liñas.
Unha é o mal estado das
estradas. O que para un coche pode ser unha fochanca
dura ou un rebentón nunha roda, para un motorista

Para explicalo, Alonso coloca de exemplo este mes
de maio no que segundo os
datos da Plataforma, que si
agrupa as cifras de tódalas
estradas, faleceron 18 persoas. “E o ano pasado, no
mesmo período morreron
sete persoas menos”, puntualiza. Destaca que “a maioría son persoas de máis de
45 anos” polo que desbota
a inexperiencia. “Hai moitos
sinistros causados por terceiros vehículos, por impacto fronto-lateral, que veñen
derivados dunha falta de
educación e formación viaria”, sostén. “Outra das causas
son as caídas pero estas non
se investigan”, di con énfase,
“pode ser por un exceso de
velocidade pero tamén por
un mal estado da vía, sexa
unha mancha de aceite, sexa
unha pedra”. “Isto non sae na
Dirección Xeral de Tráfico e
para atallar o problema, fai
falla investigación”, explica
Alonso que considera que as
Administracións non están
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desenvolvendo un traballo
adecuado para protexer ás
e aos motoristas.
“Teño unha moto e un coche e quero ter os mesmos
dereitos”, di. Para María José
non existe unha concienciación sobre a seguridade
viaria das e dos motoristas
xa que “falan de facer obrigatorio o uso de luvas pero
ninguén ve que o imprescindible, ademais do casco,

A DXT
non investiga as
causas das caídas
dos motoristas
segundo denuncia a
Plataforma Moteira
pola Seguridade
Viaria
é unha boa chaqueta que te
protexa a columna?”
A vicepresidenta da
Plataforma sinte que as
Administracións discriminan ás persoas que escollen circular en motocicleta.
“Nas motos só temos dous
puntos de apoio que son
como dúas tarxetas do banco, temos moi pouco contacto co chan. Temos as

papeletas todas para ir ao
chan. Por iso, teñen medo a
meterse. Prefiren estigmatizar á moto, meter medo
para que se use o menos
posible. Danche mil voltas
para sacar o carné de conducir unha moto e mudan
os criterios continuamente.
Tamén hai moita hipocresía porque sacas o carné B e
aos tres anos podes conducir unha moto de 125 cilindradas sen ter nin idea. Iso
é hipocresía”. Para ela o fundamental é a educación e a
investigación: saber as cousas dos accidentes e educar
socialmente para evitalas.

Reivindicacións históricas: a dos gardarraís
Unha das reivindicacións
que veñen de longo é a
da adecuación e correcto
mantemento dos gardarraís. En Galicia, a comarca
do Barbanza leva loitando
por isto máis de doce anos.
As súas protestas intensificáronse a raíz da morte dun
compañeiro da contorna
ao que lle rebentou a roda
e bateu contra un dos gardarraís da antiga vía rápida.
Levaban tempo pedindo a
instalación de quitamedos
de dobre bionda.

Naquel febreiro do 2007,
o colectivo de moteiros
envioulle ao Ministerio de
Fomento máis de cinco mil
sinaturas e organizaron diferentes actos de protesta,
como unha caravana reivindicativa dende Ribeira
ata Padrón. Porén, os seus
obxectivos só se conseguiron en parte. A Xunta instalou quitamedos de dupla
bionda na autovía, pero só
nos tramos que considerou
máis perigosos deixando os
demais tal e como estaban.
Existen incluso casos que
superan o escandaloso xa
que os quitamedos, aínda
por riba, están mal colocados. É o caso da estrada comarcal de Pontevedra que
conduce ata o cárcere da
Lama. Unha moza leva cinco anos reclamando que
se arranxe porque precisamente ela tivo un accidente
nese punto que lle mudou
por completo a vida. Á moza
saíuselle o coche da vía en
2014 e deu contra un quitamedos sen ancorar que
lle cruzou todo o interior
do coche, de porta a porta,
como un coitelo. A día de
hoxe, continúa sen estar ancorado. A muller reclamou
sen éxito unha indemnización nos xulgados polo que

É moi importante que os moteiros leven unha chaqueta, un casco e unhas luvas de calidade

considera unha neglixencia
de mantemento.
A lista sigue. Colocámonos
na estrada que une o concello de Mazaricos co de
Outes: a provincia DP-4502.
Hai metros de gardarraís
deformados polos golpes
ou mesmo desengancha-

Nas motos
só temos dous
puntos de apoio
que son como dúas
tarxetas do banco,
temos moi pouco
contacto co chan”,
sostén María José
Alonso
dos dos seus soportes verticais. Esta mala colocación
e mal estado dos gardarraís
non só non é efectivo senón
que pode agravar unha hipotética saída de vía, sobre
todo se se trata de ciclistas
ou motoristas.

Seguridade, prevención
e sensibilización
Nese camiño da concienciación da seguridade das e dos motoristas,
hai agrupacións que solicitan a creación dunha Comisión Permanente
de Seguridade Viaria no
Congreso. Consideran que
podería dar estabilidade nas
medidas a tomar e un sinal
de vontade política acerca
dos graves problemas que
sofre o coletivo de moteiros
e moteiras. Poñen o acento,
por exemplo, na necesidade
de incentivar a adquisición
de chalecos con airbag incorporados, xa que o máis
barato custa arredor de 600
euros. A Plataforma Moteira
pola Seguridade Viaria xa
ten clara unha medida: rebaixar o IVE aos elementos
de seguridade e protección
para promover que todas as
persoas poidan levar, canto
menos, unha boa chaqueta
e un bo casco entre outros
elementos.
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IV Xornada sobre Tecnoloxía e Seguridade Viaria

A mobilidade do futuro é agora
■ ANA COSTOIA Texto ■ SPRINT MOTOR| Fotos

Baixo o lema “A mobilidade
do futuro é agora”, debateuse sobre todas as vertentes da
achega da tecnoloxía á seguridade viaria e á relación desta
coas persoas.
Neil Rogers, director xeral
de Carglass, abriu un evento asegurando
que “oxalá,

dentro de non demasiados
anos, estas xornadas xa non
teñan sentido e alcancemos a
´Vision Zero´: cero accidentes
e cero vítimas. Ata que chegue
ese momento, na nosa empresa seguiremos traballando, investigando, formando
e divulgando para
que as estradas e
rúas sexan máis
seguras para
todos.”
A influencia dos sistemas ADAS na
seguridade
viaria
Segundo o estudo da Dirección Xeral
de Tráfico “Influencia
dos sistemas de axuda á
condución na seguridade viaria”, nas estradas do noso país
prodúcense máis de 90.000 accidentes anuais, cunhas consecuencias de máis de 1.600
falecidos e superando os 9.500

A formación
dos condutores é
clave para continuar
reducindo a
sinistralidade

Se se chega ao obxectivo de cero vítimas os
dummies pasarán a ser historia

feridos graves. As causas principais dos sinistros seguen sendo
o factor humano e as distraccións. Os sistemas de asistencia
á condución ADAS permiten a
redución do risco de sinistro e

poden axudar a evitar ou mitigar as consecuencias deste.
Se todos os automóbiles
equiparan estas axudas á condución, evitaríanse ou se mitigarían significativamente as
consecuencias dun 57 por cento dos accidentes no noso país,
un total de 51.000, cun impacto
directo na cifra de falecidos e feridos. Ademais, o custo directo
de accidentes para España supón ao ano, segundo datos
da DXT de 2014, un total de
9.600 millóns de euros, máis
dun 1 por cento do PIB nacional. Outra das conclusións dese
estudo é que se podería reducir un 45 por cento este gasto,
o que supoñería un aforro de
4.300 millóns de euros anuais,
coa implantación xeneralizada de sistemas de asistencia á
condución.
Conclusións da xornada
A IV Xornada de Tecnoloxía e
Seguridade Viaria, deixou moitas ideas e propostas encamiñadas a mellorar a seguridade
viaria e a mobilidade. Baixo o
lema “A mobilidade do futuro
é agora”, os relatores achegaron
a súa visión sobre os grandes retos aos que nos enfrontamos,
como sociedade, para conseguir unha mobilidade segura
e eficiente.
1. Obrigatoriedade dos
sistemas
ADAS. Os directores do
Observatorio Nacional de
Seguridade Viaria (Álvaro
Gómez), Servei Català de Trànsit
(Juli Gendrau) e Trafikoa (Sonia

Díaz De Corcuera), coincidiron
ao sinalar que os sistemas ADAS
de axuda á condución, como o
control intelixente de velocidade, a freada autónoma de
urxencia e a alerta de cambio
involuntario de carril, deberían
ser obrigatorios en todos os automóbiles novos.“Si se aprobase o paquete de sistemas ADAS
proposto na UE, poderíanse
salvar 25.000 vidas nos vindeiros 15 anos”, asegurou Álvaro
Gómez.
2. Seguridade para todos
os tipos de vehículos.
Os grandes avances tecnolóxicos en seguridade viaria terían
que chegar a todos os vehículos
por igual. Para Juli Gendrau,“todos os vehículos deberían incorporar os mesmos sistemas;
tamén os autobuses, camións
e furgonetas”. Respecto deste
punto, Álvaro Gómez dixo que
“a tecnoloxía non está repartida
equitativamente en todos os tipos de vehículos. Por exemplo,
a furgoneta é agora a irmá pobre en materia tecnolóxica.”
3. A importancia da formación en novas tecnoloxías.
A maioría dos condutores
descoñecen o funcionamento dos sistemas de seguridade que levan os seus vehículos
e como sacarlles o maior partido. “O condutor medio non
está preocupado por este tipo
de cuestións. Os sistemas ADAS
non lle soan á xente, non temos
condutores que estean ao día
de todas esas tecnoloxías. Fai falla máis formación e adaptación

www.codigocero.com
D I A R I O D E N O VA S T E C N O L Ó X I C A S D E G A L I C I A
Sigue a última hora de todo o que che interesa en materia de I+D+i.
O noso boletín diario é o de maior difusión por subscrición en Galicia,
tal como o amosan os máis de 3.000 subscritores que reciben no seu
correo electrónico un resumo de xeito gratuíto do máis destacado
en materia de novas tecnolóxicas.
A que agardas? Subscríbete XA!
Síguenos en:
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da xente á transformación da
mobilidade que estamos vivindo. Os camiños entre as tecnoloxías e as persoas aínda son
diverxentes e deberían ir máis
da man. Igual chegamos a ter
o coche autónomo, e cidadáns
que non se atrevan a subirse
a el. Ás veces, os desenvolvementos dos enxeñeiros esqué-

que “teño a sensación de que
a tecnoloxía discorre a unha
velocidade vertixinosa, e necesitamos pararnos e reflexionar para poder achegarnos ás
boas decisións.”
5. “Visión Zero”.
Dende dous puntos de
vista case contrapostos, o fi-

non é un obxectivo, se o fose
sería irracional. Digamos que
máis ben é un slogan, funciona
como tal e o que é racional son
os datos que se proxectaron:
minguar o número de mortos.”
Álvaro Gómez opina diferente. El si que o ve como un
obxectivo realizable. "Estou
convencido de que tarde ou

é hibridar as persoas ás tecnoloxías, non subordinalas.
Formar as persoas e cidadáns para o uso eficiente das
tecnoloxías; pero tamén humanizar aos robots ou aos
vehículos intelixentes: teñen
que estar deseñados para
persoas”. En concreto propuxo que “siga a xestión pú-

As causas
principais dos
sinistros seguen
sendo o factor
humano e as
distraccións
blica das estradas e rúas con
vehículos automatizados, ou
ata autorregulados, coas súas
propias regras de funcionamento; pero sempre cun condutor, porque se non, pode
suceder o mesmo que pasou
cos Boeing.”
Este evento deixou moitas ideas e propostas encamiñadas a mellorar a seguridade viaria e a mobilidade

cense da persoa”, comentou
Sonia Díaz De Corcuera. Por
outra banda, Gendrau, engadiu “os novos sistemas tecnolóxicos de axudas á condución
teñen que estar nas autoescolas. En Cataluña a maioría dos
accidentes mortais son dunha
xeración (40-50) que non tivo
formación en educación viaria
nas escolas.”
4. Falta reflexión.
Os avances técnicos desenvólvense a gran velocidade e ás
administracións públicas cústalles seguir o seu ritmo para
establecer nova regulacións.
Díaz De Corcuera defendeu

lósofo Javier Echevarría e
Robert Nowak (Responsable
de Asuntos Económicos da
División de Transporte da
Comisión Económica para
Europa de Nacións Unidas) defenderon o mesmo argumento: é practicamente imposible
conseguir a “Vision Zero”, un
obxectivo da Unión Europea
para o ano 2050. Para Nowak,
“dende a economía vemos os
custos; dende unha perspectiva humana, as probabilidades;
e temos que aceptar que é difícil chegar a cero. O importante
é ter un plan e ver que as cifras
vanse reducindo. Echevarría
asegura que “a visión cero

cedo chegaremos a un mundo sen mortos nas estradas.
Non sei exactamente cando,
se en 2050, pero chegaremos
a iso. Se a condución completamente autónoma é a forma
de chegar a iso, benvida sexa,
mentres non produza outros
efectos colaterais negativos.”
6. A tecnoloxía ten
que estar ao servizo das
persoas.
Malia que podería ser o
camiño para eliminar a mortalidade en estrada, a condución autónoma segue
espertando moitos receos.
Para Echevarría, “o desafío

7. Falta concienciación
sobre a seguridade viaria.
A seguridade viaria non
adoita estar en primeira liña
no debate social. Para poder
seguir reducindo a sinistralidade, “hai que conseguir que
a seguridade viaria sexa unha
prioridade política, que haxa
debate social, implementar medidas que sabemos
que funcionan e continuar
investigando en novas tecnoloxías” segundo Gómez.
Dende a mesa de medios de
comunicación, Chema Ponte
(xornalista de RNE) recoñeceu que “suspendemos a inmensa maioría dos medios
porque hai pouca evanxelización de como funcionan os
sistemas de seguridade.”
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Todo o que aínda non sabes do GPS:
naceu hai máis de 100 anos
Un grande avance para os nosos desprazamentos
■ ANA COSTOIA| Texto ■ ARQUIVO SPRINT MOTOR| Fotos

Salón de Detroit de 1964, non
chegou a comercializarse.
O primeiro navegador ao
uso da historia da automoción é o Electro Gyrocator presentado por Honda en 1981.
Constaba cun compás electrónico e un sofisticado sensor de
gas helio asociado a un xiroscopio que detectaba os cambios de traxectoria do coche.

O GPS de hoxe en día nace
en 1990

Poden parecer un invento
propio do século XXI repleto
de innovación e modernidade, pero en realidade os sistemas de navegación dos coches
comezaron a utilizarse a principios do XX. Entre os ancestros dos actuais navegadores
sitúase o proxecto Auto Mapa,
obra do leonés Antonio Martín
Santos, que neste 2019 celebra
o 65 aniversario da súa creación. Se continuamos tirando
do fío da historia ata as raíces
do invento máis popular do
automóbil chegamos á data de
1909 acompañada dun nome
propio, o de J. W. Jones.

Jones Live Map, o inicio do
GPS
O inicio desta viaxe tecnolóxica que tanto facilita a mobilidade e contribúe á mellora da
seguridade viaria ten a súa orixe nos Estados Unidos. As hemerotecas sitúan a J. W. Jones
como o primeiro inventor dun
asistente para a lectura de rutas na estrada.
En 1909, aproveitando a comercialización de velocímetros
deportivos, Jones combinou a

lectura de mapas para orientarse e a condución. Inventou
o Jones Live Map, un dispositivo conectado ao engrenaxe
do contaquilómetros do coche que contiña unha serie
de discos de papel con información codificada de forma
radial sobre unha ruta entre
dous puntos. A persoa que
conducía escollía o disco coa
ruta a seguir que dispuña no
seu momento de arranque
-posición- coa correspondente a 180º da circunferencia. O
movemento do velocímetro
accionaba os engrenaxes do
Live Map que, en sentido do
xiro horario, ía mostrando os
datos do disco a quen dirixise
o volante.
A historia do GPS continuou
movéndose. En 1930 naceu en
Italia o Iter Avto, un dispositivo baseado no uso da cartografía. O aparello instalábase
no tablier do coche e contiña
un conxunto de mapas de papel que ían mostrándose a través da pantalla do dispositivo.
Os mapas ían envoltos xunto
un cable conectado ao velocímetro que regulaba o mecanismo interno encargado de

amosalos. Iso si, tiñas que volver a cargar os mapas cando se
esgotaban e non determinaba a situación exacta en caso
de desviarse da ruta marcada.
O seguinte avance chegou
coa obra do leonés Antonio
Martín Santos, o Auto Mapa,
que era portátil e o avante
dos rutómetros podía deterse
á vontade de quen levase o volante. O sistema, patentado en
once países europeos, obtivo
a medalla de ouro no VI Salón
Internacional de Inventores
de Bruxelas que se celebrou
en 1957. Catro anos despois,
a repentina morte do seu inventor levou ao Auto Mapa ao
ostracismo.

Sistemas de
xeo-localización
A primeira interpretación de
uso civil dos avances en sistemas de xeo-localización e dixitalización de mapas foi o Ford
Aurora Concept. A marca estadounidense incorporou este
navegador no panel de control
e contaba cun punteiro que sinalaba a posición exacta sobre
o mapa. Aínda que se viu no

A electrónica de consumo invadía todos os ámbitos da sociedade en 1990 e os sistemas
de navegación para automóbiles era xa un obxectivo fixado en todas as marcas. Neste
contexto, Mazda introduciu o
primeiro sistema de navegación nun coche en tempo real
por triangulación de satélites
situados no espazo. Nace o navegador GPS.
Dende os Estados Unidos,
General Motors replicou o sistema de navegación GPS e
integrouno no vehículo chamado Onis en 1992. Cinco
anos despois, a firma xaponesa
Alpine, que xa colaborara con
Honda no desenvolvemento do seu sistema de navegación, lanzou o primeiro equipo

O leonés
Antonio Martín
Santos inventou o
proxecto Auto Mapa
que neste 2019
cumpre 65 anos
portátil de navegación baseado no asinamento do satélite.
A compañía norteamericana
Garmin, referente en equipos
móbiles de xeo-localización,
foi a primeira en ofrecer un
dispositivo verdadeiramente
portátil e adaptable a calquera ámbito da automoción. Ata
o ano 2000, o goberno dos
Estados Unidos non liberou
completamente o potencial
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do sistema GPS para uso civil
polo que o uso do StreetPilot,
de marca Garmin, non estivo
completa ao cen por cento..

A evolución do GPS
Dende este momento, a
tecnoloxía da navegación
GPS foi evolucionando co
paso dos anos converténdose o 2005 nunha data clave
para a mobilidade sobre rodas e o perfeccionamento
da navegación satelital. Os
traballos de OpenstreetMap
e DigitalGlobe, o berce de
Google Maps, sentaron as
bases para que calquera persoa puidera atopar a ruta máis
curta entre dous puntos. En
anos sucesivos, NavTeq e Tele
Atlas, a provedora de mapas de Google Maps, destacarán na dixitalización da
cartografía.

Mazda foi
quen introduciu o
primeiro sistema
de navegación nun
coche en tempo real
por triangulación de
satélites
A estandarización dos
smartphone a partir do 2007
marca outro período importante para entender o desenvolvemento actual dos
navegadores e a condución
predictiva. Os equipos dos automóbiles e os navegadores
web converxen no camiño da
xeo-localización unificando

A partir
de 2007 os
smartphone marcan
outra etapa para o
desenvolvemento
dos navegadores
e a condución
predictiva
bases de datos e aumentando o caudal de información e
datos a tempo real.
O desenvolvemento incesable da conectividade e os
progresos na condución autónoma servirán para optimizar máis e mellor os
desprazamentos. Os cálculos
en función da densidade de
tráfico, incidencias nas vías,
regulacións de velocidades
xa son analizadas en tempo
real polos navegadores de
recente xeración. O proxecto
DGT 3.0. é unha das últimas
propostas de carácter público creadas no Estado español.
Naceu no 2015 marcándose
o obxectivo da creación dunha plataforma de mobilidade
intelixente da que todas persoas, en canto son condutoras poden formar partes. Así,
quen a usaba podía compartir
información e facilitar o transporte en estrada.
.

O GPS e o móbil

A revolución da telefonía
móbil vai modificando as viaxes no coche. Unha das primeiras consecuencias foi
a incorporación do GPS ao

móbil a través de aplicacións.
Algunhas non só axudan ao
desprazamento senón que tamén informan do estado das
estradas ou mesmo da posición dos radares. A maiores,
cada unha das aplicacións
vai engadindo valores específicos. Por exemplo, a app de
Viamichelin permite preparar
un traxecto sabendo canto
combustible consumiremos,
o HereWeGo, que informa das

prazas de aparcamento libres
ou mesmo Sygic, que garda
os mapas para poder utilizalos offline.
A historia do GPS, escasamente coñecida, estableceuse
como un fío que uniu a tecnoloxía e as necesidades de mobilidade ao longo de todo un
século. Como consecuencia,
foi mudando tamén -moitas
veces sen decatarse- a nosa
condución.
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Competindo... por primavera
■ MIGUEL CUMBRAOS| Texto ■ SPRINT MOTOR / TOMÁS CUMBRAOS DÍAZ E M.C.| Fotos

Dous mellor ca un. Terceira manga do galego
de montaña, segunda na provincia de Pontevedra. E tralo triunfo inicial de Vieitez en Marín
e a “venganza “ de Pablo Rey en O Carballiño,
o actual campión volveu a ser o mellor co seu
Fórmula Outeda en Santa María de Oia.

Tres de tres. Así se define a
tempada do catalán Xevi Pons
no estatal de terra. Venceu en
Lorca e Pozoblanco, para repetir en Navarra, na cita norteña
trocando o seu Skoda Fabia por
un Fiesta R5 de RMC.

Reparto. Segunda carreira do
autonómico de ralimix, desta
volta no concello coruñés de
Touro, preto de Santiago. Na
cita inaugural vencera o asturiano Borja González, sendo
desta volta primeiro o galego
Javier Ramilo “Kobas”, vencendo entre os turismos o piloto de
Ribadumia Tino Iglesias.

Reparto. En Canarias, dobre cita do CERA,
unha das probas que conta tamén para o
Supercampionato de España e para o Europeo. Triunfo para o Citroën de Pepe López en
Gran Canarias, mentres que o coruñés Ares
rachaba os seus malos resultados nas illas
para vencer nunha final apertada no Rali
Vila de Adeje.

Variación. No WRC, que disputou dúas probas seguidas no continente americano. Dunha banda Arxentina, onde Thierry Neuville
impuxo o seu Hyundai, para sufrir o belga un fortísimo accidente
en Chile, que lle obrigou a abandonar. O triunfo neste país, que
se estreaba no mundial, correspondeu ao Toyota de Ott Tanak.

Éxito. O que conseguiu o lucense de Palas de Rei, Luis Vilariño.
O ex-campión de Galicia de ralis volveu á senda do triunfo en
Fabero, segunda manga do leonés de ralisprint, aos mandos dun
Fiesta N5. O ourensán Macías foi segundo, rematando terceiro o
Clio de Alfredo Sal.
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Glamour. O das dúas citas que se veñen de disputar na
Fórmula E, nas rúas de París e Mónaco respectivamente. Na cidade do amor, venceu o piloto holandés Frijns
(Virgin), o oitavo vencedor diferente no curso; mentres
que no principado a primeira praza correspondía a Eric
Vergne, o francés de DS Techeetah, novo líder.

Variación. No portugués
de ralis, que afrontou
na terra de Mortágua a
segunda manga do ano.
Axustada vitoria de Teodosio (Skoda), por diante do
actual campión, Armindo
Araujo, cun Hyundai preparado nos talleres leoneses de RMC.

Neve, chuvia e sol. Condicións climatolóxicas, que non
impediron o triunfo do equipo Toyota#8, formado polo
suízo Buemi, o xaponés Nakajima e o español Fernando
Alonso nas prestixiosas 6 horas de Spa do WEC. Con este
resultado Toyota xa é campioa de marcas e o asturiano
está moi preto de proclamarse campión do mundo.

Gran inicio de tempada. Para o equipo coruñés
Yacar Racing no estatal de autocrós. Regresaba
da localidade oscense de Esplús coas vitorias de
Calviño en turismos (208 Proto) e Herrerías (Car
Cross Júnior). Estes resultados fan que a estrutura
galega lidere, tras tres probas, tres das seis categorías existentes.
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Hispano Suiza Carmen
Un GT eléctrico

■ REDACCIÓN | Texto
■ ARQUIVO SPRINT MOTOR | Fotografía

O novo Hispano Suiza
Carmen, que marca o rexurdimento desta emblemática
marca española de coches
de luxo, presentouse no
Automobile Barcelona 2019.
O Carmen, deseñado, desenvolvido e fabricado na capital
catalá e totalmente eléctrico é
un gran turismo “hyperlux”, a
máxima expresión dun deseño de inspiración clásica, cun
chasis e un tren motriz de última xeración.
A estrea mundial deste coche de serie é a materialización dun soño de toda a vida
de Miguel Suqué Mateu, actual presidente de Hispano
Suiza, e os seus irmáns. O
Carmen inspírase na singularidade e a elegancia da súa
nai, da que toma o nome.
Este novo modelo de produción propia, foi creado dende cero para ofrecer unha
experiencia de condución excepcional e luxosa. O Carmen,
que combina unha avanzada
propulsión totalmente eléctrica de 750 kW (1.019cv) cun
monocasco de fibra de carbono súper ríxido, suspensión
dianteira e traseira de dobre trapecio e vectorización
de par, ofrece unha dinámica excepcional, cunha especial atención a un trepidante
rendemento e a súa facilidade de condución (segundo

o fabricante). Cunha potencia tan prodixiosa e un peso
de tan só 1.690 kg, o Carmen
ofrece unhas prestacións de
primeira clase alcanzando os
100 km/h en menos de 3 segundos e cunha velocidade
máxima limitada electronicamente de 250 km/h.
O prezo do Carmen partirá
de 1,5 millóns de euros (máis
impostos), e só se fabricarán
19 exemplares dende finais de
2019 ata 2021. A homologación do vehículo finalizarase a
principios de 2020 e en xuño
do mesmo ano, entregarase
o primeiro.

Un exquisito interior de
luxo
Antes de entrar no coche,
o condutor e o pasaxeiro gozan dunha espectacular obra
a medida que as portas de
tesoira elévanse e viran nun
movemento suave e elegante. Aos ocupantes do coche
espéralles no interior unha
combinación da mellor pel e
alcántara que se utiliza para
recortar os asentos de composto de fibra de carbono
regulables electricamente
e calefactables, así como os
paneis das portas e o revestimento do teito. Todos os tapizados córtanse e cosen a
man na planta de montaxe de
Hispano Suiza en Barcelona.
Tal é a importancia da experiencia de ser o propietario,

que cada Carmen contará
cun perfume interior personalizado e deseñado e desenvolvido conxuntamente
co comprador para garantir
que o coche se adapte per-

O prezo do
Carmen partirá de
1,5 millóns de euros
fectamente aos seus desexos
e preferencias.
O salpicadeiro reflicte as
características dos predecesores do Carmen, cun estilo
tradicional que utiliza placas
de madeira auténtica e aluminio metalizado de alta calidade, perforado con auténticos
interruptores de panca para
garantir a tactilidade mecánica. A clásica esfera de reloxo
no centro do taboleiro presenta un mecanismo suízo con

deseño e desenvolvemento
dun fabricante de reloxos nacional. Evoca a posición e o
estado dos reloxos que había
nos primeiros coches da marca. Do mesmo xeito, a panca
de cambios triangular é unha
referencia directa ao triángulo
de aceiro art decó que aparece no taboleiro dos modelos
históricos de Hispano Suiza.
Os radios do volante contan con controis multimedia
e para teléfonos intelixentes,
mentres que o centro da consola de información e entretemento para o condutor ofrece
unha interfaz de usuario moi
intuitiva. A pantalla táctil de
alta definición de 10,1” permite aos propietarios seleccionar
opcións de información e configurar os axustes do vehículo
con facilidade.
Incorpora seis altofalantes
de alta calidade e un subwoofer, o que proporciona unha
experiencia de audio única
de 360 graos. A conectividade Bluetooth e USB de audio,
así como a integración dun
CarPlay forma parte do equipamento estándar.
Unha aplicación móbil
exclusiva de Hispano Suiza
permite aos propietarios determinar de forma remota a
temperatura do habitáculo,
acender as luces e activar a
alarma, así como controlar o
estado de carga da batería.
No interior do coche, pódense recargar sen fíos os teléfonos móbiles colocando o
dispositivo no cargador situado debaixo da consola
central.
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“De Loureiro
a Rebordelo
todo é
camiño chan,
todas son
rosas e flores
postas pol-a
miña man”*
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*As coplas que se cantaban nas ruadas de Loureiro de Cotobade
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